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Corporate Identity of Industrial 
Architecture
By Ľubica Ilkovičová
¦ 
¦ 
¦
¦
¦
Architecture of buildings for industrial 
production is typologically one of the 
youngest architectural types. It has 
gone through a relatively complicated 
way for more than two hundred years 
of industrial development, related 
with modern and mostly nameless or 
worthless seventies in the twentieth 
century architecture, through archi-
tectural awakening period of the late 
twentieth century, up to the present 
characterized by a strong infl uence of 
globalization trends. Today, architec-
ture of industrial buildings has once 
again a place among the highest qual-
ity architecture. This fact has funda-
mentally changed the identity of in-
dustrial structures.
Production is related with trade, where 
the way of distribution, type of sale 
and brand itself determine the prod-
uct and the strength of the relation-
ship between production and trade. 
This is transformed into a comprehen-
sive architectural design of produc-
tion sites. Thus, the current commerce 
aff ects the architecture of produc-
tion plants and their identity. Tools 
of corporate governance undoubted-
ly belong to the theoretical basis of 
modern industrial design fi les and to 
corporate design. Professional use of 
these tools makes the architecture of 
industrial plants interesting and moti-
vating both for the user as well as for 
the observer.

Varieties of Monumental 
Architecture – Case of Tirana
By Marián Potočár
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦
This paper examines the process of 
urbanization and development of the 
20th century architecture in Albania 
and evaluates it in the context of syn-
chronous development in other East-
ern and Central European countries. 
The topic is on the representative ur-
ban public spaces of high ideological 
importance for authoritarian politi-
cal regimes, of which the most promi-
nent was the central boulevard in Ti-
rana and its focal space – Scanderbeg 
Square. Development of this space is 
framed with the events of 1) establish-
ment of the modern Albanian state, 
which emerged with historical delay 
after the Balkan wars in 1912 – 1913 
and 2) the fall of dictatorship of the 
communist party in 1990.

In the fi rst half of the 20th century, 
Albania experienced a  period of aut-
horitarian monarchist regime, leaning 
towards the fascist ideology. It aimed 
to rebuild the small town of Tirana 
into the new capital city. The concep-
tual foundations of Scanderbeg Squ-
are as the “square of ministries” were 
laid down in subsequently developed 
urban plans. The most decisive were 
the plans delivered by Italians Armand 
Brasini and Fiorestano di Fausto. The 
fi rst constructions of the new centre of 
Tirana started in 1930s and during the 
World War II, when Albania was occu-
pied by Italy. After the successful anti-
fascist resistance that defeated Italian 
and then German army at the end of 
the war, Albania experienced a seizure 
of power by the local communist party 
(PPSH), accompanied by an ideologi-
cal overturn. 

In pursuit of neglecting previous 
social and political formations (Ot-
toman, feudal, fascist, and capitalist) 
and further amplifying its hegemony, 
the socialist regime adopted several 

strategies based on demolition, recyc-
ling, adapting and re-building the ar-
chitecture of public spaces of Tirana. 
These strategies were applied perpetu-
ally in the process of further construc-
ting of Scanderbeg Square during the 
40 years of the socialist regime. The 
most signifi cant new edifi ces were 
the “Palace of Culture” (1960 – 1962) 
and the “National Museum of Histo-
ry” (1979 – 1982). They mirrored the 
changeovers in peculiar foreign policy 
of the Albanian ruling regime and the 
congruent metamorphoses of its offi -
cial ideology. After the initial aligning 
with the Soviet block, Albania diverted 
towards Maoism in 1960s. After disin-
tegration of the Chinese-Albanian re-
lations at the end of 1970s, the country 
found itself in a kind of non-alignment 
and autarchy regime. At the end of this 
period, Scanderbeg Square became an 
over-scaled monumental space demar-
cated by edifi ces of state institutions.
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architektúru je zaujímavá priestorová transformácia 
technológie s jej možnosťami a limitami, ktoré sú ur-
čené základným delením priemyslu na ťažký a  ľah-
ký. Z  hľadiska architektonického výrazu sú objekty 
ťažkého priemyslu (jednoúčelové objekty) originál-
ne,  nezameniteľné a  jednoznačne „hovoriace o  vý-
robe“. Táto charakteristika bola platná v minulosti, 
platí aj v súčasnosti a veľmi dobre sa uplatňuje pri 
konverzii objektov výroby. 

Prvoplánové prvky identity objektov určených pre 
priemysel sú čitateľné na fasáde. Výraz fasády raných 
objektov priemyslu (18. – 19. storočie) vychádza aj 
z uplatňovania dobových technologických a technic-
kých skúseností z  výstavby objektov. Priemyselnú 
architektúru z  tohto obdobia označujeme pojmom 
industriál, ktorý v sebe skrýva hodnoty v súčasnos-
ti objavovaného fenoménu, vtedy prebúdzajúceho sa 
priemyslu. 

Logickým dôsledkom spoločenského vývoja v dru-
hej polovici 18. storočia (v období priemyselnej re-
volúcie) je rozvoj stavieb súvisiacich s priemyselnou 
výrobou. Nástup priemyselnej architektúry môže-
me sledovať vďaka šľachticom, progresívnym a  bo-
hatým zároveň, ktorí boli prvými investormi a  ma-
jiteľmi tovární. O počiny tohto druhu išlo prevažne 
v Anglicku3 a azda najviac zastúpené (okrem ťažké-
ho priemyslu – baníctva a  hutníctva) sú v  tomto 
období textilné továrne (obr. 1). Keďže boli nároky 
na priestor s  umiestnením technologických liniek 

a  súvisiacich zariadení (v  porovnaní s  dovtedajšou 
remeselnou výrobou a manufaktúrou) pomerne veľ-
ké, vznikali hmoty pripomínajúce kaštiele ako sídla 
výroby. Architekti sa inšpirovali architektonickým 
tvaroslovím z palácovej architektúry, a to bol len lo-
gický dôsledok požiadaviek majiteľov – investorov 
bývajúcich vo veľkých rodinných sídlach, ktorí mali 
záujem o podobný výraz svojich objektov výroby, čo 
v celej šírke následne ovplyvnilo tvorbu 19. a začiat-
ku 20. storočia. Veľkým negatívom tohto obdobia 
bol už spomínaný hlad po ziskoch a  tým nezáujem 
o vklad  investícií do úprav na zlepšenie podmienok 
robotníkov.4 

Nástup výrobnej technológie 
v industriálnej architektúre
Hlavné znaky stavieb sa postupným vývojom a  ino-
vovaním technológie zákonite modifikujú. Odrážajú 
technickú vyspelosť spoločnosti a snahu autorov ar-
chitektúry o  synergiu technických a  výtvarných pa-
rametrov. Vplyv synergie platí všeobecne, hoci nemá 
vždy rovnakú váhu pôsobenia, čo ovplyvňuje silná 
pragmatická stránka navrhovania výrobných stavieb. 
Niektorí autori sa pragmatickosť snažia korigovať, 
väčšinou však platí pokles nárokov predovšetkým 
na kvalitu architektúry výroby. Zvykneme hovoriť, že 
neexistuje malá a  veľká architektúra, v  prípade ar-
chitektúry výroby dôležitosť diela v  spoločenskom 
kontexte malo a  má vplyv na komplexnú kvalitu 

Korporátna identita 
priemyselnej architektúry
Ľubica Ilkovičová Priemyselná architektúra, architektúra priemys-

lu, architektúra výroby, industriálna architektúra  – 
množstvo prívlastkov zdobí architektúru výrobných 
stavieb, ktorá sa pýši sebe vlastnou inakosťou a špe-
cifickou krásou. Prešla relatívne zložitou cestou, na 
ktorej môžeme badať tápanie v  hľadaní výrazu, za-
znávanie a podceňovanie zo strany investorov aj ar-
chitektov do tej miery, že sa architektúra menila 
na stavby. V  poslednom čase táto téma rezonuje 
a opäť si nachádza miesto dokonca aj medzi najkva-
litnejšími architektúrami, ktoré identitu priemyslu 
v 21. storočí zásadne menia.

Podpisom architekta je jeho architektúra, ako vý-
sledok cieľavedomej tvorivej individuálnej činnosti. 
Má svoju identitu vyplývajúcu z kánonov architekto-
nickej tvorby modifikovaných osobnosťou architekta. 
Podobne architektúra „priemyslu“ má vlastnú, ničím 
nezameniteľnú a  charakteristickú, ale spomedzi zá-
kladných typologických druhov najmladšiu identitu. 

S pojmom identita v súvislosti s podnikmi sa mô-
žeme stretnúť po druhej svetovej vojne, keď sa začala 
objavovať v Nemecku, najskôr ako „biznis identita“. 

V širšom chápaní musíme vidieť výrobu viazanú na 
obchod, kde spôsob distribúcie a druh predaja deter-
minuje silu tohto vzťahu. Ak je výhodnému obchodu 
a komercii zameranej na rýchly zisk podriadená hod-
nota diela, môže to spôsobiť prílišné zjednodušenie 
a ochudobnenie architektúry z hľadiska jej formy. 

Identita – všeobecný význam pojmu
Identitu by sme mohli charakterizovať aj ako prejav 
vlastnej vedomej cesty, myslenia, individualizmu. Vo 
vyspelej kultúrnej spoločnosti je identita špecifickou 
ľudskou potrebou. Na jednej strane je identita pred-
stavovaná ako identifikačný znak niečoho a niekoho, 
ako identifikačná karta, čo však akoby súčasne vlast-
nú podstatu identity stieralo. Identita sa ľahko za-
mieňa s kódom, ktorý identifikuje a jednoznačne ur-
čuje, opisuje, ale vnútorne necharakterizuje. Pôsobí 
„na povrchu“. Vo všeobecnosti stav zjednocovania, 

unifikovania, kódovania vzniká aj v dôsledku globál-
nej informačnej siete.

Identita je v  rámci tejto štúdie chápaná ako au-
tentický výraz, nie ako identifikačná karta, ale ako 
dynamická znaková forma. Jednoznačné chápa-
nie identity je v  súvislosti s  autentickým výrazom 
a  nie s  prideleným číslom s  rozlišovacím trojčíslím 
na konci radu čísiel. Z určitého pohľadu by sme ako 
nepriateľa identity mohli vnímať globalizáciu a naj-
mä globálnu informačnú sieť. Glorifikácia globalizá-
cie má na rozvoj identity likvidačné účinky. Stojí nás 
veľkú námahu odolávať procesu zjednocovania, po-
tláčať všeobecnosť, vyvarovať sa ataku „zmiešaných 
chutí“ (v  našom prípade architektonických) a  rozli-
šovať skutočnú kvalitu od „fejku“ s klamlivou iden-
titou. V súčasnosti má zachovanie identity z rôznych 
hľadísk priam existenčný význam.

Je šťastím, že fenomén „celosvetovosti“ postupne 
upadá a dôraz kladený na identitu spojenú s uplat-
ňovaním regionálnych charakteristík nachádza svoje 
miesto v našom životnom štýle. Súčasnosť už začí-
na byť presýtená zo všeobecného (je to jav badateľný 
vo vyspelých krajinách, kde zaraďujem aj Slovensko), 
vytvára sa túžba po originalite so zámerom vystúpiť 
z  radu. Identita priemyselnej architektúry je úzko 
previazaná s  ekonomikou firmy, stáva sa súčasťou 
kultúry firmy. Vzťah architektúry a podstaty výroby 
(vo svojom vývoji) nestagnoval. Môžeme si pomôcť 
myšlienkou Clifforda A. Pearsona: „Ako sa manufak-
túrna výroba menila, tak sa aj úloha architekta vy-
víjala – z toho, kto len určuje tvar, na toho, kto in-
tegruje dizajn (návrh architektúry) a proces výroby.“1

Identita priemyslu v minulosti
Priemysel je v  piktogramoch (znakoch) vykreslený 
svetlíkmi v  tvare „šedov“ a  s  kónickým komínom.2 

V skutočnosti je to zložitejšie a identita je daná nie-
len priemyselným komínom, ale aj druhom výroby 
a konkrétnou výrobnou spoločnosťou. Základné dru-
hy výroby sú charakterizované špecifickými vlast-
nosťami, ktoré sú determinované technológiou. Pre 

„Aby bolo možné odkomunikovať hodnotu značky 
a odlíšiť sa od konkurencie, je potrebné rozvíjať také 
koncepty budov, ktoré upevňujú vzťah medzi výrobca-
mi a zákazníkmi.“ 

Jons Massedat 

1 ¦ Pradiareň bavlny ako výrobné mestečko, Murray Mills 
v Manchestri. Zdroj: www.ancoatsbpt.co.uk/projects_mills.htm
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Podoby monumentálnej  architektúry – prípad Tirana

Podoby monumentálnej
architektúry – prípad Tirana
Marián Potočár Napriek tomu, že sa Albánsko z  geografického hľa-

diska nachádza v juhovýchodnej Európe, v priamom
susedstve Európskej únie, jeho historický vývoj bol
voči ostatným krajinám širšieho regiónu v mnohých
ohľadoch ojedinelý. V novodobých dejinách zažil al-
bánsky štát sedem desaťročí autoritatívnych a tota-
litných vlád s rôznou ideologickou orientáciou – po
vzniku samostatného štátu sa ocitol v medzivojno-
vom období pod patronátom a neskôr v područí fašis-
tického Talianska; po druhej svetovej vojne nastúpil
stalinistický režim pod vedením Envera Hodžu, ktorý
sa postupne družil a následne rozchádzal s Titovou
Juhosláviou, stalinským Sovietskym zväzom a  ma-
oistickou Čínou. Po tom, čo sa dogmatický „enveris-
tický” režim na konci sedemdesiatych rokov rozišiel
aj so svojím posledným a  najvzdialenejším spojen-
com, nasledovalo obdobie úplnej politickej izolácie1.
Vzhľadom na tento vývoj je o  to zaujímavejšie sle-
dovať analógie a  odlišnosti v  procese urbanizácie
a  vývoj architektúry voči iným východoeurópskym 
krajinám. Objektom skúmania v  rámci tejto štúdie 
sú reprezentatívne mestské priestory najvyššieho
ideologického významu, ktorými sú Skanderbegovo
námestie, ako súčasť ústredného bulváru v  meste 
Tirana. Budeme sledovať ich vývoj v období 1912 – 
1990. Ich ďalší vývoj po kolapse socialistického reži-
mu nasledovanom živelným vývojom mesta Tirana je
samostatnou a komplexnou kapitolou.

Stratégie recyklácie
Predovšetkým v prvej polovici 20. storočia zažilo Al-
bánsko obdobie autoritatívneho režimu inklinujúce-
ho k fašistickej ideológii, po ktorom nasledoval mo-
censký a ideologický prevrat a nástup nového režimu 
s  antagonistickým politickým pozadím (išlo teda
o podobnú situáciu ako na Slovensku na konci prvej 
polovice 20. storočia). Táto skutočnosť mala za ná-
sledok okrem početných príkladov výstavby a archi-
tektonických a urbanistických intervencií ako súčasti
ideologického aparátu aj zrod pestrého aparátu stra-
tégií ideologicky delikátneho vyrovnania sa so zde-
denou totalitnou architektúrou. V  jednotlivých prí-
padoch sa uplatňovali rôzne stratégie, prípadne ich
kombinácie:

adaptácie priestorov na nové použitie v rámci
nového režimu
fyzické odstránenie a nahradenie novou
výstavbou
radikálnej tvorivej intervencie s cieľom
zmeny kontextu a marginalizácie nežiaducich
monumentov
Albánsky reálnosocialistický režim v  priebehu

svojho trvania uplatňoval s ideologickým cieľom ne-
gácie bývalých období (osmanského a  kapitalistic-
kého, respektíve fašistického) kombináciu všetkých
troch stratégií.

Vývoj Tirany v medzivojnovom období
„Tirana je mesto, ktoré začalo byť tým, čím je, keď 
uprostred tejto osmanskej dediny postavili sureálny
bulvár.”2

Edi Rama, starosta Tirany v rokoch 2000 – 2011

Vznik albánskeho štátu a vyhlásenie
hlavného mesta Tirana
Albánsko ako moderný národný štát vzniklo s  one-
skorením až po balkánskych vojnách (1912 – 1913), 
ktoré znamenali koniec päťstoročnej nadvlády os-
manského impéria. Nový nezávislý štát bol vyhláse-
ný deklaráciou v meste Vlora v roku 1912 ako konšti-
tučná monarchia.

Modernú štátnu správu, ako aj začiatky mestské-
ho plánovania, architektúry a  výstavby infraštruk-
túry na geograficky a  kultúrne rozdrobenom území 
zabezpečovali v prvých rokoch zahraniční odborníci, 
ktorí prichádzali najmä z Rakúska. Habsburská mo-
narchia touto pomocou sledovala po obsadení Bos-
ny ďalšie rozširovanie svojho mocenského vplyvu na
Balkáne. Počas prvej svetovej vojny bolo územie Al-
bánska sčasti okupované susedným Gréckom a Srb-
skom. V rámci snáh o konsolidáciu štátu bolo v roku 
1920 oficiálne zavedené republikánske zriadenie a za
nové hlavné mesto bola vyhlásená Tirana. Tá v tom
čase nebola ani v miestnom kontexte veľmi význam-
ným sídlom a  v  súvislosti s  voľbou hlavného mes-
ta sa uvažovalo skôr s  historickými mestami Vlora, 
či Shkodra, alebo významným prístavom Durres. Na 

Tiranu padla voľba pre jej výhodnú centrálnu polohu
v rámci rozdrobeného štátu, ktorá mala okrem svo-
jich vojenskostrategických výhod napomôcť pri „ne-
utralizovaní” politickej a kultúrnej rivality medzi al-
bánskymi regiónmi.3

V roku 1920 mala Tirana 15 000 obyvateľov a zabe-
rala plochu 305 ha.4 Vzhľadom na marginálnu mieru,
akou pôvodná historická zástavba podmieňovala plá-
ny a novú výstavbu od dvadsiatych rokov možno sú-
hlasiť s Indrid Bleta v typologickom zaradení Tirany
k hlavným mestám, vybudovaných „na zelenej lúke”
na základe politicko-administratívneho rozhodnutia
autorít novovznikajúcich národných štátov.5

Na začiatku dvadsiatych rokov mesto Tirana pozos-
távalo z niekoľkých nanajvýš trojpodlažných domov
usporiadaných do neorganizovanej uličnej siete.6 Do-
minantami mesta boli trh Sulejmana Pašu, me-
šita Et’hem Bey a  jej pendant – „hodinová veža”
postavená v 19. storočí, s výškou 25 m. Tieto repre-
zentačné priestory života tradičnej mestskej komu-
nity dávali mestu silný orientálny nádych. Po prvom
zameraní mesta v roku 1917 bol prvý návrh regulač-
ného plánu vypracovaný ešte v  roku 1923, pravde-
podobne skupinou rakúskych inžinierov.7 Tento plán
bol pokusom kanalizovať ďalší vývoj smerom k „hy-
gienickejšej” a  najmä z  vojenského hľadiska ľahšie
kontrolovateľnej pravouhlej uličnej sieti doplnenej
širokými diagonálnymi bulvármi v  štýle západoeu-
rópskych veľkomiest.8 Tento plán súčasne rešpek-
toval historický nukleus mesta – ústredný priestor 
mesta mal vzniknúť pred trhom Sulejmana Pašu,

Poloha mesta Tirana. 
Mapový podklad: openstreetmap.org
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Grotta – A Man-Made Cave
A Small – Size Architectural 
Phenomenon In Historic Gardens
By Katarína Kristiánová
¦
¦
¦
¦
Grotta is a  ‘small-size architectural 
phenomenon’ characteristic of garden 
design within many historic styles; it is 
also a typical part of historic gardens 
and parks. However, grottas have not 
been given enough attention as part 
of historic parks and gardens in Slova-
kia yet.

The infl uence of grottos and their 
environment is a phenomenon, which 
has inspired many artistic interpreta-
tions. In garden design and architectu-
re, grotta represents the aesthetics of 
the ugly, weird or bizarre. The lack of 
understanding of wider cultural con-
text of its use and without knowing 
its many symbolic meanings, grotta 
is very often misunderstood as an ar-
chitectural feature. The aspect of such 
‘misunderstanding’ could also be a re-
ason why such small architectural fe-
atures decay in many historic gardens 
and parks in Slovakia.

The article deals with the develop-
ment of grotta as an architectural fea-
ture and as its symbolic and functional 
signifi cance in gardens. It introdu-
ces examples of application of varied 
forms of man-made grottos in garden 
design in Europe and it describes di-
verse forms of man-made grottos si-
tuated in historic parks and gardens in 
Slovakia.

Some grottas disappeared toget-
her with the decay and rebuilding of 
gardens and are known only thanks 
to literary works or art works, as, for 
example, those in the Lippay Garden 
and the Erdődy Garden in Bratislava. 
The grottas, which have been preser-
ved up to present, represent unique 
artifacts of garden architectural fea-
tures, which convey spiritual, notional 
and symbolic legacy of the past gene-
rations and are an inseparable part of 
historic gardens and parks.

A  real beauty of some grottas can 
be admired because they have under-
taken a competent reconstruction; the 
examples include the grotto ornamen-
tation of the terrene hall in the Červe-
ný Castle or a  grotta in Dubnica nad 
Váhom. The remains of some grottas 
have been preserved – such as those 
designed by the respectful landscape 
architects of the time – Bernhard Petri 
designed the grotto in Voderady, and 
Henrich Nebbien in Dolná Krupa.

Therefore, the reminder of cultural 
and historic context of the ‘grotto art’ 
as well as of examples of successful ar-
tistic and craftsman reconstructions 
of these ‘strange’ features can become 
an inspiration for resurgence of their 
value, which can, eventually, protect 
them from decay and disappearance 
from the historic gardens and parks in 
Slovakia.

Potentials of Mixed Use 
Development within Housing 
Estates
Demonstrated on Examples of 
Housing Estates Dúbravka in 
Bratislava and Prosek in Prague 
By Oľga Melcerová
¦ 
Negative side eff ects of industrial 
and transportation development in 
the 18th and the 19th century caused 
consecutive separation of work from 
housing. Initial support of functional 
segregation in order to create qual-
ity living environment later resulted 
in construction of large prefabricated 
housing estates. What fi rst seemed to 
be eff ective, effi cient and according 
to some experts the only possible so-
lution for shortage of housing in the 
post-war period, had many undesirable 
impacts like mono functionality, mo-
notony, low construction quality, etc. 
While the western European countries, 
during the 70s, gradually waived this 
sort of housing out, in former Czecho-
slovakia it continued until the mid-
90s. As a result, apartments in hous-
ing estates represent a  substantial 
part in current housing stock. With the 
fall of Communism in 1989, this hous-
ing construction was almost imme-
diately stopped and simultaneously 
public criticism against it arose - there 
were even some calls for their demo-
lition. Despite more than 20 years of 
professional discussions, life in mass 
housing estates hasn´t changed much. 
Crucial question what and how to do 
in order to change the “sleeping” es-
tates into the qualitative urban envi-
ronment still remains. 

Mono functionality together with 
radical increase of cars cause conside-
rable problems in current city opera-
tion. This could be partially solved by 
completing estates into the planned 
functional complexity. In these terms 
high population density together with 
small built up area, typical for prefabs, 
create good preconditions for diver-
sity of uses. For the successful mixed 
use implementation, it is important 
to consider three diff erent levels of 

spatial proximity of uses as well as to 
defi ne its limits and potentials. For 
the coarse grain mix of uses there is 
a potential in transformation of mono 
functional work areas, located close 
to housing estates, as they can gene-
rate new work opportunities. For the 
support of medium grain, disposable 
areas of inbuilt facilities, especially 
in central locations, could be used in 
order to add currently required functi-
ons. For the fi ne grain mix, that almost 
didn´t exist in the past, adding facili-
ties and services into the ground fl oors 
of housing blocks seems to be a good 
solution despite many factors that li-
mit their integration. 

Success of mixed use development 
considerably depends on legislati-
ve support. In these terms the pre-
sent developmental planning system 
seems to fail. It is high time to start 
a  serious professional discussion of 
how to change the current compli-
cated, obligatory and too general 
city developmental plan into a  more 
simple and fl exible system of detai-
led developmental plans, prepared in 
dialogue between the city, developers 
and inhabitants. Support of tools for 
implementation of mixed use toget-
her with effi cient public transportati-
on planning might help to transform 
the prefabricated housing estates 
into attractive and pleasant living 
neighbourhoods.
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Grotta – umelá jaskyňa
Malý architektonický fenomén historických záhrad 

Katarína Kristiánová Grotta – umelá jaskyňa, je reprezentantkou estetiky 
škaredého, čudného či groteskného. Ako architekto-
nický objekt je často málo pochopiteľná, bez znalos-
tí širších kultúrnych súvislostí jej použitia alebo bez 
poznania jej mnohorakých symbolických významov. 
Aj tento aspekt „nepochopenia“ je azda jednou z prí-
čin chátrania týchto malých objektov záhradnej ar-
chitektúry v mnohých historických záhradách a par-
koch na Slovensku. 

Pojem grotta alebo aj grota1 (z  talianskeho slova 
grotta – jaskyňa) sa používa na označenie najčastej-
šie umelých, človekom vytvorených, zriedka aj prírod-
ných jaskýň, budovaných v parkoch a záhradách. Ako 
špecifický prvok záhradnej architektúry, ako malá 
jaskyňa, často v spojitosti s vodným prvkom, prame-
ňom, fontánou či ako výklenok alebo súčasť prízem-
ných priestorov zámkov a  palácov sa grotta začína 
uplatňovať najmä v období renesancie a manierizmu, 
ale jej obľúbenosť pretrváva aj v nasledujúcich obdo-
biach a v rôznych formách až do 19. storočia.

Symbolické významy grotty 
Inšpiráciou na budovanie umelých jaskýň vytvore-
ných zo skál, zdobených kvapľovou výzdobou, lastú-
rami a plastikami, bolo umenie, kultúra a mytológia 
starovekého Grécka a Ríma, v ktorých magické a sym-
bolické významy jaskyne sú odrazom samotného prí-
rodného prostredia Stredomoria, s množstvom fasci-
nujúcich prírodných jaskýň. 

Skalná roklina s posvätnými prameňmi je miestom 
veštenia v Apolónovom chráme v Delfách, Odyseus 
uniká z  Polyfémovej jaskyne – možno nájsť mnoho 
príkladov,2 kde jaskyňa je dejiskom významných uda-
lostí, miestom kultu, nositeľkou symbolických vý-
znamov. Slávne grotty – Azúrová grotta na Capri3 

alebo grotta Tiberiovej vily pri Tyrrhenskom mori 
neďaleko Neapolského zálivu4 sú príkladmi využitia 
prírodných jaskýň v starorímskom období. 

Jaskyňa je však nositeľkou mnohých symbolických 
významov nielen v  kultúrach starovekých civilizácií 
v okolí Stredozemného mora, ale aj v mnohých iných 
kultúrach už od praveku.

Jaskyňa je bránou k  podzemnému svetu, k  mi-
mosvetským priestorom, miestom, kde človek 

nadväzuje kontakt s  nadprirodzenými mocnosťami. 
Ústup do jaskyne vyjadruje aj túžbu po ukrytosti ako 
takej, návrat do lona matky, ústup do indiferentného 
sveta, kde neexistuje čas, deň a noc a podobne.5 

Pôsobenie prostredia jaskyne na vedomie člove-
ka a  jeho rôzne symbolické väzby sa v  rôznych ob-
dobiach a rôznymi spôsobmi využívajú v umeleckom 
stvárnení umelých jaskýň. Interpretácie fenoménu 
jaskyne sú mimoriadne rozmanité.6 

Typologicky, ikonograficky a významovo-symbolic-
ky špecifickú skupinu predstavujú grotty budované 
ako záhradno-architektonické objekty. 

Vývoj grotty ako prvku záhradnej architektúry 
Ako umelo vytváraný objekt záhradnej architektú-
ry sa grotta stáva obľúbenou a  módnou v  talian-
skej záhradnej tvorbe polovice 16. storočia a  repre-
zentuje aj úvod manierizmu do oblasti záhradnej 
architektúry. 

Podnetom na tvorbu grott a  inšpiráciou pre fan-
táziu renesančných umelcov sa stal objav dekorá-
cií v  Nerónovej vile Domus Aurea v  Ríme koncom 
15. storočia – v podzemí na vŕšku Esquilinus. Boli na-
zvané grotesknými7 (grottesche), pre architektonickú 
výzdobu vo forme čudne prepletených motívov zvie-
rat, rastlín a aj pre ich podzemný zdroj. 

Grotty sú vytvárané ako výnimočné umelecké die-
la – Niccolò Pericoli, il Tribolo, umiestnil grottu 
v centrálnej osi záhrady medicejskej Vily di Castello 
pri Florencii. Bola oživená vodnými hrami – giochi 
d’acqua. Jej skulpturálnu výzdobu tvoria skulptúry 
zvierat v  životnej veľkosti.8 Grotty v  záhradách Bo-
boli paláca Pitti boli započaté Vasarim a dokončené 
Ammanatim a Buontalentim v rokoch 1583 – 1593.9 
Vo Veľkej grotte boli umiestnení Michelangelovi Ot-
roci, v  súčasnosti nahradení kópiami, ktorí boli pô-
vodne plánovaní pre náhrobok pápeža Júliusa II.10 
Známa Kupidova grotta vo Vile di Pratolino neočaká-
vanými vodnými trikmi prekvapovala návštevníkov.11

Grotta – ako prvok záhradnej architektúry – boha-
to zdobený mušľami, perleťou a  sochárskou výzdo-
bou však nemala len estetický a symbolický význam. 
Ako tienisté, chladné a  vlhké miesto poskytovala 
osvieženie a  úkryt pred teplým talianskym slnkom. 

Grotty slúžili aj ako nymfeá alebo kúpele, ako nap-
ríklad Casino della Grotta v Palazzo del Té alebo ako 
kaplnky a malé divadlá,12 ako napríklad v Palazzo Far-
nese v Caprarole. 

Grotty sa stávajú aj objektmi reprezentujúcimi 
bohatstvo a  vkus majiteľa. Napríklad grotty mest-
ských palácov bankárov a  obchodníkov v  Janove sa 
v priebehu 16. a 17. storočia stávajú objektmi iden-
tifikujúcimi sociálnu príslušnosť k vládnucej oligar-
chii prezentujúc bohatstvo a medzinárodné kontakty 
– drahé koraly a exotické mušle pôsobia ako nástroj 
strategického marketingu na hostí, potenciálnych 
obchodných partnerov a klientov.13

Grotta sa stáva obľúbenou nielen v Taliansku, ale 
ako charakteristický fenomén preniká do celej európ-
skej záhradnej tvorby. 

Grotty sú navrhované ako voľne stojace objekty 
v priestore záhrady alebo sú integrované do architek-
túry, napríklad ako súčasť saly terreny. Sú súčasťou 
umelo vytvorených návrší, prípadne využívajú prí-
rodný potenciál miesta – svah, skalnú stenu a  po-
dobne. Takisto sa stretávame s rôznymi formami ich 
využitia, a to nielen tradičným spôsobom – ako chla-
divých frigidárií a v spojitosti s vodným prvkom, ale 
aj s iným využitím, napríklad ako ľadovní, alebo do-
konca aj ako pohrebných miest.14 

Grotta v európskej záhradnej tvorbe
Príklady uplatnenia rozmanitých foriem umelých 
jaskýň možno nájsť v  tvorbe záhrad v  mnohých 
krajinách. 

Napríklad vo Francúzsku Katarína Medicejská po 
smrti svojho manžela Henricha II. stavia palác Tuile-
ries so záhradami pripomínajúcimi jej rodnú Floren-
ciu. Bernard de Carnesse tu pre ňu vytvára taliansku 
renesančnú záhradu s fontánami a grottou. Grotty sú 
súčasťou záhrad navrhnutých André Le Nôtrom vo 
Versailles – Grotta Thétys postavená v rokoch 1664 
– 1670 – s interiérom dekorovaným lastúrami repre-
zentuje morskú jaskyňu bohyne Thétys, kde odpočí-
val Apolón po jazde na slnečnom voze. 

V  Anglicku jednu z  prvých záhradných grott bu-
duje Isaac de Caus v  roku 1632 pre Wilton house.15 
Grotta sa stáva obľúbeným prvkom aj prírodných 

krajinárskych anglických parkov. Krištáľová grotta na 
ostrove v Painshill Park, vytvorená v rokoch 1738 – 
1773 Charlesom Hamiltonom, je „čudesný malý ob-
jekt”, ako napísal Wiliam Gilpin po návšteve parku 
v roku 1765.16 Grotta v Stowe, pravdepodobne navr-
hnutá Kentom v  roku 1730, je umiestnená na čele 
serpentíny „rieky Styx“ tečúcej cez „Elyzejské po-
lia“.17 Ku krajinárskemu riešeniu záhrad v  Clandon 
Park patrila aj grotta navrhnutá Lancelotom Bro-
wnom v roku 1776.18 Krajinomaľby Clauda Lorraina, 
Nicolasa Poussina a  Gaspara Dugheta v  Stourhead, 
ktoré vlastnil Henry Hoare, inšpirovali kompozíciu 
parku okolo umelého jazera, ktorý predstavuje výjavy 
z Vergíliovej Aeneidy, kde grotta – nymfeum, evokuje 
scénu stretnutia Aenea s riečnym bohom.19 Známa je 
aj grotta básnika Alexandra Popa v Twickenhame20 aj 
grotta básnika Johna Scotta vo Ware, v Hertfordshi-
re, ktorá mu slúžila ako atrakcia pre londýnsku spo-
ločnosť, aby ho navštívila. 

Podobne ako vo Francúzsku alebo v  Anglicku 
grotta sa stáva neodmysliteľnou súčasťou záhrad 
šľachtických sídel aj v  ostatných krajinách Európy. 
V  záhradách paláca Sanssouci Fridricha II. Veľkého 
sa nachádza Neptúnova grotta postavená v  rokoch 
1751 – 1757 podľa projektu Georga Wenzeslausa von 
Knobelsdorffa. V  Bavorsku, grotta pod Venušiným 
pahorkom v záhradách paláca Linderhof Ludwiga II. 
Bavorského, evokuje scénu z opery Richarda Wagnera 
Tannhäuser. Ludwig II. sa rád plavil po hladine jazera 
v zlatej labutej lodi, pričom 24 dynám umožňovalo 
elektrickú ilumináciu grotty a hladiny jazera menia-
cimi sa farbami.21

Plutova grotta je súčasťou Bergparku vo Wilhelm-
shöhe v Kasseli, Ausgrottierung grotty v parku paláca 
Wilhelmsthal landgrófa Wilhelma VIII. v  severnom 
Hesensku opisuje Christian Schimke v  roku 1767.22 
V  skalnej záhrade Sansapareil23 založenej v  rokoch 
1744 – 1748 v  lokalite prírodných skalných formá-
cií v  Zwernitzi sú formácie skál doplnené stavbami 
pomenované podľa príbehov Telemacha: Grotta Ka-
lypso, Vulkánova Jaskyňa, Mentorova grotta a  po-
dobne. Aj záhrady zámku Veitshöchheim vo Würz-
burgu boli v rokoch 1763 – 1779 biskupom Adamom 

Grotta, Vila di Castello.  
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Villa_
Castello_Florence_Apr_2008.jpg

Grotta na zámku Veitshöchheim.  
Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/
Grottenhaus_Schlossgarten_Veitshoechheim.jpg
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Potenciály polyfunkčného rozvoja sídlisk
Ilustrované na príklade sídlisk Dúbravka v Bratislave a Prosek v Prahe

Oľga Melcerová Negatívny vedľajší vplyv rozvoja priemyslu a nárastu
dopravy si v priebehu prvej polovice 20. storočia vy-
nútil postupné odčlenenie výroby od bývania. Počia-
točná opodstatnenosť funkčnej segregácie v  snahe
vytvoriť kvalitné obytné prostredie prerástla v povoj-
novom období do monofunkčnej hromadnej bytovej
výstavby na okraji pôvodnej štruktúry miest, ktorá
mala vyriešiť akútny nedostatok bytov. Kým v  kra-
jinách západnej Európy sa od výstavby tohto typu
obytných súborov postupne upustilo, v bývalom Čes-
koslovensku výstavba sídlisk pokračovala až do polo-
vice deväťdesiatych rokov, takže byty v nich predsta-
vujú podstatnú časť existujúceho bytového fondu.

Monofunkčnosť sídlisk spolu s  radikálnym náras-
tom automobilovej dopravy spôsobujú v rámci fun-
govania súčasných miest nemalé problémy. Hoci 
sídliská sú už vyše dvadsať rokov predmetom od-
borných diskusií a štúdií, kvalita ich obytného pro-
stredia sa dodnes nijako výrazne nezmenila. Zásad-
ná otázka, čo a ako treba urobiť, aby sa „nocľahárne“ 
zmenili na kvalitné mestské prostredie, zostáva stále
nezodpovedaná.

Príspevok sa zaoberá možnosťami polyfunkčného
rozvoja sídlisk. Skúma, či a ako by mohlo dôsledné 
a  systematické uplatňovanie polyfunkčnosti pris-
pieť k zlepšeniu súčasného stavu a vyriešiť problémy
spôsobované monofunkčnosťou. Na príklade sídlisk
Dúbravka v Bratislave a Prosek v Prahe sú ilustrova-
né potenciály a riziká presadzovania polyfunkčnosti
vrátane analýzy aktuálne platného legislatívneho
rámca z hľadiska podporovania, respektíve limitova-
nia tohto procesu.

1. Pôvodné príčiny funkčnej segregácie
Vedecko-technické objavy, ktoré urýchlili rozvoj 

priemyslu a dopravy v priebehu 18. a 19. stor. s vý-
razným dopadom na zlepšenie štandardu a  kvality
života, paradoxne znamenali „začiatok konca“ tradič-
nej polyfunkčnej mestskej štruktúry. Kým v  pôvod-
ných mestách založených v stredoveku predstavoval
dom prirodzené prepojenie bývania, práce a obcho-
du, zmena charakteru a rozsahu výroby si postupne

vynútila vznik samostatných výrobných objektov.
Spriemyselnenie výroby a  súvisiaci rozvoj nových
druhov dopravy priniesli do miest množstvo nových
problémov (napr. prašnosť, hlučnosť, exhaláty, kolí-
zie), ktoré v  tom čase ešte nebolo možné technicky 
vyriešiť. Súčasne s  rozvojom priemyslu prebiehala 
intenzívna migrácia obyvateľov z  vidieka za prácou
do miest, ktorá viedla k  vzniku robotníckych koló-
nií s vysokou hustotou zástavby (niekde až 1 000 –
1 500 obyvateľov/ha)3 a nevyhovujúcimi hygienický-
mi a životnými podmienkami. Názory ako „nič sa pre
kapitalistu nevypláca lepšie ako zdravé bývanie ro-
botníkov“4 boli len svetlou výnimkou.

Vzniknuté problémy vo fungovaní mestskej štruk-
túry, ktoré bolo treba naliehavo riešiť, podnietili
úvahy vtedajších architektov a urbanistov o možnos-
tiach „ozdravenia“ miest. V  navrhovaných koncep-
toch sa čoraz častejšie začal objavovať princíp od-
deľovania jednotlivých funkcií, ako v logické a v tom
čase v  podstate jediné možné riešenie v  snahe eli-
minovať negatívne dopady výroby na bývanie. Tvor-
bu obytných štruktúr v 20. storočí výrazným spôso-
bom ovplyvnilo niekoľko koncepcií, ktoré sa objavili
v medzivojnovom období.5 Hnutie záhradných miest,
ovplyvnené spisom E. Howarda „Záhradné mestá bu-
dúcnosti“ vydaným v roku 1902, ako prvé prichádza 
s myšlienkou „zdravého“ bývania v zeleni. Základom
koncepcie bolo decentralizovanie výroby, na kto-
rú budú viazané nové satelitné „záhradné“ mestá
s  rozptýlenou zástavbou rodinných domov. Princíp 
segregovania funkcií podrobnejšie rozpracoval N. A.
Miljutin vo svojej koncepcii pásmového mesta pub-
likovanej v práci Socgorod v roku 1930. Tu boli jed-
notlivým funkciám, ako sú výroba, doprava, energe-
tika, správa, bývanie, výchova a  školstvo priradené
v mestskej štruktúre špecifické pásma. Obidve kon-
cepcie určitým spôsobom ovplyvnili Le Corbusierove
úvahy o modernom urbanizme a premietli sa do jeho 
urbanistických koncepcií, ktoré nazýval „vertikálne
záhradné mestá“.6 Už „Mesto pre 3 milióny obyva-
teľov“ z  roku 1922 bolo navrhnuté ako mrakodra-
pové mesto v  zeleni. V  roku 1925 nasledoval „Plan 

If the city is to be a place where people want to live, 
it has to be both attractive as an idea and attractive
in reality.

Mike Jenks1

Kľúčovým zámerom výstavby obytných súborov bolo
vytvoriť také životné prostredie, v ktorom by užívate-
lia mali pocit, že sa ich potrebám vyhovelo vhodným
a obrazotvorným spôsobom. Máločo je však vzdiale-
nejšie dnešným obyvateľom sídlisk ako práve takýto
pocit.

Matúš Dulla2

Voisin“ pre Paríž, predpokladajúci nahradenie pod-
statnej časti historického jadra pravidelnou sieťou
vežových domov v parkovo upravenej zeleni, a v roku
1934 „Žiariace mesto“ (pôvodne návrh radikálnej
prestavby Moskvy), kde aplikoval Miljutinov pásmo-
vý systém. Jadrom návrhu bolo zónovanie – striktné
rozdelenie mesta do segregovaných komerčných, ob-
chodných, voľnočasových a  rezidenčných zón. Radi-
kálny, striktný, takmer až totalitný poriadok, symet-
ria a  štandardizácia ako Le Corbusierom navrhnuté
princípy mali široký dosah na moderný urbanizmus
a viedli k rozvoju nových obytných štruktúr vysokej 
hustoty.7

„Funkčné mesto“ sa stalo aj hlavnou témou 4. kon-
gresu CIAM v roku 1933, ktorého závery boli neskôr
publikované ako známa „Aténska charta“. Účastníci
na základe analýzy 33 vybraných miest definovali zá-
sady pre tvorbu základných funkčných zložiek mesta
– bývania, práce, rekreácie a dopravy ako prepájajú-
ceho prvku. Pre bývanie bolo okrem iného odporú-
čané situovanie obytných štvrtí na základe hygienic-
kých hľadísk a využívanie moderných technológií pri 
výstavbe vysokých objektov s  dostatočným odstu-
pom uvoľňujúc priestor na rozsiahle zelené plochy. 
„Na základe nových medicínskych poznatkov týka-
júcich sa vplyvu prostredia na zdravie populácie za-
tracovali tradičnú urbánnu formu a derivovali novú 
formu. Tradičné ulice, námestia a mestské bloky boli 
zavrhnuté v  prospech racionálnych, ortogonálnych 
doskových a  bodových blokov posadených v  parku
alebo v inom otvorenom priestranstve. Formu, v kto-
rej priestor prestáva byť uzatvorený budovami, ply-
nie voľne okolo nich, aby bola umožnená cirkulácia
vzduchu, prístup svetla a prístup k otvoreným prie-
stranstvám.“8 Hoci funkcionalistické princípy prak-
ticky nezohľadňovali psychologické a  sociálne as-
pekty urbánnej štruktúry, jednako sa začali postupne
rozširovať a  presadzovať. Praktické využitie moder-
ných urbanistických zásad Charty v  praxi urýchlila
druhá svetová vojna s  následnou potrebou obnovy
miest a výstavby nových bytov. V  rámci celej Euró-
py sa postupne rozšírila hromadná bytová výstavba

realizovaná systémom panelovej prefabrikácie, kto-
rá bola rýchlym,  relatívne lacným a  podľa niekto-
rých odborníkom súčasne jediným možným riešením
vzniknutej situácie s  akútnym nedostatkom bytov.
Súčasne sa začal, tak trochu z nepochopenia pôvod-
ných zámerov a celkových súvislostí, dôsledne uplat-
ňovať princíp funkčnej segregácie. Ako poznamenáva
Hrůza: „Uplatňovanie Aténskej charty a  jej neskor-
šia kritika vychádza zo zjednodušeného chápania
separácie štyroch základných funkčných elementov
– dopravy, práce, bývania a  rekreácie. V  skutočnos-
ti takúto jednostrannú zásadu v  Charte nenájdeme
a, naopak, už v holandskom komentári z  roku 1935
je zdôrazňovaná nevyhnutnosť riešenia vzájomné-
ho vzťahu funkcií a  vytvárania organického celku 
mesta.“9

Princípy zakotvené v Charte zásadným spôsobom
zmenili tradičnú formu usporiadania urbánnej štruk-
túry a  verejných priestorov, čo výrazne ovplyvnilo
ďalší rozvoj miest. Ako konštatuje francúzsky teore-
tik Michel Radon vo svojom spise o  „veľkých omy-
loch“ súdobého plánovania „... od roku 1949 sa teórie
CIAM začali uplatňovať pri stavbe nových miest a pri 
prestavbe miest starých. A náhle sa zistilo, že moder-
ný urbanizmus, ktorý chcel mesto zachrániť, ho ne-
odčiniteľne ničil.“10

2. Sídlisková výstavba v bývalom
Československu

2.1 Historický kontext vzniku sídlisk
Hromadná bytová výstavba v bývalom Českosloven-
sku, rovnako ako v ostatných európskych krajinách, 
primárne riešila nedostatok bytov v povojnovom ob-
dobí.11 Bytová kríza v ČSR sa po roku 1948 ešte zhor-
šila intenzívnou industrializáciou a súvisiacou mig-
ráciou obyvateľov z vidieka do miest. Pomery a ďalší 
vývoj v socialistickej krajine boli v porovnaní so štát-
mi západného bloku v niekoľkých aspektoch odlišné:

homogénny ráz bytovej zástavby vyhovoval so-
cialistickej doktríne o sociálnej rovnosti občanov
– na sídliská sa sťahovali obyvatelia s rôznym

Perspektíva dúbravského centra z návrhu architektov 
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